
Seal manchetter sikrer effektiv vandtætning 
ved gulvafløb og rørgennemføringer. Safecoat 
dug sikrer effektiv vandtætning på resten af 
gulvet.   

•  seal manchetter til gulvafløb og rørgennemføringer

•  nem at montere

•  safecoat dug sikrer ensartet membrantykkelse

•  brug 3690 one-seal til fastlimning af dug og manchetter

Safecoat dug og strimler samt seal corner, manchetter og seal-
band anvendes sammen med 4400 multicoat til vandtætning 
af vådrum. På sugende overflader primes med 4180 primer. Se 
brochure om vådrumskonstruktioner. 
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                                          mira 4526 safecoat strimmel 0,1 x 25 m 
                                          mira 4528 safecoat strimmel 0,1 x 100 m 

Fiberstrimmel til vandtætning af pladesamlinger i væg/væg og gulv/væg vinkel på 
fugtfølsomme underlag samt hvor forskellige typer underlag mødes.

         mira 4564 sealband 0,1 x 15 m
Selvhæftende fiberbånd belagt med diffusionstæt dug for tætning af pladesamlinger 
i væg/væg vinkel samt gulv/væg vinkel. Bør anvendes på fugtfølsomme overflader i 
vådrum (vådrumsgips, træplader o.lign.)

         mira seal corner

Inder- og yderhjørner for vandtæt forsegling i gulv/væg vinkel.

         mira seal manchet 

Rørmanchet 100 x 100 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm. Diffusionstæt dug. Fås 
med 2 huller. Huldiameter fra 8 - 160 mm. 

         mira 4550 seal manchet 

Gulvafløbsmanchet 400 x 400 mm 
Gummimanchet med diffusionstæt dug med frie kanter for sammenhæftning mellem 
vandtætningslag og manchet. Huldiameter 0-200 mm

         mira 4592 seal manchet A 80 x 380 x 60 mm

Formpresset hjørnemanchet for vægnær gulvafløb.

         mira 4500 vapourmat – 0,63 x 25 m udendørs
         mira 4500 vapourmat – 1,00 x 30 m indendørs

Diffusions- og vandtæt dug til opbygning af vandtæt konstruktion på fugtfølsomme 
underlag i vådrum med særdeles hård belastning i offentlige miljøer og industri,     
såsom bruserum i skoler o.lign. Se information på ydeevnedeklaration - DoP.

         mira 4502 vapourband – 0,1 x 25 m
         Diffusions- og vandtæt bånd til tætning af pladesamlinger i væg/væg vinkel samt 
          gulv/væg vinkel. 

         mira 4520 safecoat fiberdug – 1 m x 10 m 
         mira 4524 safecoat fiberdug – 1 m x 50 m 

Fiberdug til ”indstøbning” i 4400 multicoat vandtætningssystem, der sikrer ensartet 
membrantykkelse og hurtig membranhærdning. Anbefales til gulve på træunderlag.

         mira 3690 one-seal

Enkomponent lim til montering af 4500 vapourmat dug mm, fliser klinker samt metal 
og plast. 

Find information om mira spartel- og støbemasser, vandtætning, fliseopsætning og fugning på www.mira.eu.com
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